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Ontdek het Huis
Baron Campo
met de Grote Warandezaal en het Koetshuis
Met een uniek zicht op de feeërieke tuin van Hôtel Empain verwelkomen we u in de gloednieuwe
onthaallounge Koetshuis met aanpalend de hypermoderne Grote Warandezaal.
Na een ingrijpende renovatie in 2017 verwelkomt u uw gasten in een state-of-the art evenementenzaal
die volledig in te richten is volgens uw wensen.
De uitgebreide audiovisuele installatie geeft de finishing touch aan uw receptie, lunch, diner,
vergadering, conferentie of feest en dit voor gezelschappen vanaf 45 personen.
Kom langs en ontdek de warme sfeer en topkwaliteit in service en bediening!

RECEPTIES
OVERZICHT
Huis Baron Campo is de uitgelezen locatie voor een stijlvolle receptie van 45 tot 430 personen.

Een middagreceptie gaat door tussen 12 uur en 15 uur.*
Een avondreceptie gaat door tussen 18.30 uur en 20.30 uur.*

Bij mooi weer kan de maître d’hôtel beslissen of de receptie buiten kan doorgaan op het tuinterras en in de tuin.

*Er wordt een meerprijs gerekend indien uw receptie buiten deze uurregeling valt.
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RECEPTIEFORMULES

Cava van het huis
1u inclusief 4 (lepel)hapjes

€ 38 p.p.

1u30 inclusief 6 (lepel)hapjes

€ 52 p.p.

2u assortiment van 4 (lepel)hapjes en fingerfood (4 stuks)

€ 67 p.p.

Warandechampagne
1u inclusief 4 (lepel)hapjes

€ 46 p.p.

1u30 inclusief 6 (lepel)hapjes

€ 58 p.p.

2u assortiment van 4 (lepel)hapjes en fingerfood (4 stuks)

€ 76 p.p.

Champagne Taittinger
1u inclusief 4 (lepel)hapjes

€ 56 p.p.

1u30 inclusief 6 (lepel)hapjes

€ 69 p.p.

2u assortiment van 4 (lepel)hapjes en fingerfood (4 stuks)

€ 89 p.p.

Sinaasappelsap, frisdranken, water en bier zijn steeds inbegrepen.
Extra (lepel)hapjes kunnen worden besteld aan € 3/stuk
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LUNCH OF DINER?
De Warande laat u de keuze
Een (walking) lunch of een (walking) din(n)er voor groepen vanaf 45 personen? Kies de formule die het beste bij u
past. Elke formule is (optioneel) combineerbaar met een aperitief, voorafgaand aan uw maaltijd.

NIEUW: bij elke formule kan een ‘Eat&Present’ pakket besteld worden. We zetten de nodige audiovisuele
installaties voor u klaar en houden rekening met een aangepaste timing met ruimte voor presentaties of toespraken.

WALKING LUNCH
WALKING DINNER
�. Reserveer uw locatie
Max. capaciteit statafels

Grote Warandezaal

Koetshuis

350

80

Zaalhuur
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45 - 80 personen

¤ 850

81 - 150 personen

¤ 1.250

> 150 personen

¤ 1.650

�. Kies uw aperitief

Cava van het huis

€19 p.p.

Cava van het huis en sinaasappelsap
Keuze tussen Porto, Sherry, water, frisdranken, bier en wijn op aanvraag
Inclusief 2 (lepel)hapjes

Warandechampagne

€24 p.p.

Huischampagne en sinaasappelsap
Keuze tussen Porto, Sherry, water, frisdranken, bier en wijn op aanvraag
Inclusief 2 (lepel)hapjes

Champagne Taittinger

€29 p.p.

Champagne Taittinger en sinaasappelsap
Keuze tussen Porto, Sherry, water, frisdranken, bier en wijn op aanvraag
Inclusief 2 (lepel)hapjes

Aperitief wordt geschonken gedurende max. 30 minuten. Locatie van het aperitief volgens beschikbaarheid.
Extra (lepel)hapjes kunnen worden besteld aan € 3/stuk
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3. Kies de formule voor uw walking lunch
of walking dinner

€ 69 p.p.

Luxe

Een gastronomisch 5-gangen wandelmenu met bediening en geserveerd met aangepaste witte
en rode huiswijnen
Koffiebuffet en versnaperingen

€ 99 p.p.

Prestige

Een gastronomisch 7-gangen wandelmenu met bediening en geserveerd met aangepaste witte
en rode huiswijnen
Koffiebuffet en versnaperingen
1 uur open bar na de maaltijd (wijnen, bieren, frisdranken en waters) tot max. 23.30 uur

�. Kies uw Eat&Present-pakket
Eat & Present-pakket:

€ 12 p.p.

• Gebruik van de volledige audiovisuele installatie in Koetshuis en salon Campo:
- Flatscreen in het Koetshuis en de flatscreens naast het projectiescherm
- Beamer en projectiescherm
- Microfoons (volgens beschikbaarheid)
- Spreekgestoelte
• Aangepaste timing, rekening houdend met presentaties of toespraken

De nodige audiovisuele apparatuur wordt klaargezet. U bent zelf verantwoordelijk voor de werking van het audiovisuele pakket tijdens uw event.
Wenst u uitgebreidere audiovisuele ondersteuning? Wenst u de aanwezigheid van een technieker tijdens uw event? Lees meer over de
mogelijkheden in ons Extra aanbod op blz. 16
Indien er niet wordt gekozen voor een Eat & Present-pakket volgen de gangen elkaar op zonder onderbrekingen.
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ZITTENDE LUNCH
ZITTEND DINNER
�. Reserveer uw locatie
Grote Warandezaal

120

Max. capaciteit met ronde tafels
Zaalhuur
45 - 80 personen

¤ 1.050

81 - 150 personen

¤ 1.450
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�. Kies uw aperitief
Cava van het huis

€19 p.p.

Cava van het huis en sinaasappelsap
Keuze tussen Porto, Sherry, water, frisdranken, bier en wijn op aanvraag
Inclusief 2 (lepel)hapjes

Warandechampagne

€24 p.p.

Huischampagne en sinaasappelsap
Keuze tussen Porto, Sherry, water, frisdranken, bier en wijn op aanvraag
Inclusief 2 (lepel)hapjes

Champagne Taittinger

€29 p.p.

Champagne Taittinger en sinaasappelsap
Keuze tussen Porto, Sherry, water, frisdranken, bier en wijn op aanvraag
Inclusief 2 (lepel)hapjes

Aperitief wordt geschonken gedurende max. 30 minuten. Locatie van het aperitief volgens beschikbaarheid.
Extra (lepel)hapjes kunnen worden besteld aan € 3/stuk
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�. Kies de formule voor uw zittende lunch
of zittend diner

2 gangen (voor- en hoofdgerecht, enkel ‘s middags verkrijgbaar)

€ 52 p.p.

Incl. drankenforfait (huiswijn, water en koffie)

€ 74 p.p.

3 gangen

€ 58 p.p.

Incl. drankenforfait (huiswijn, water en koffie)

€ 80 p.p.

4 gangen

€ 67 p.p.

Incl. drankenforfait (huiswijn, water en koffie)

€ 97 p.p.

De wijnen in het drankenforfait zijn berekend op een halve fles per persoon voor 2 en 3 gangen en ¾ fles per persoon voor het 4 gangenmenu.
Indien u andere wijn wenst dan de huiswijn, maakt onze sommelier u graag een aangepast voorstel.

�. Kies uw Eat&Present-pakket
Eat & Present-pakket:

€ 12 p.p.

• Gebruik van de volledige audiovisuele installatie in Koetshuis en salon Campo:
- Flatscreen in het Koetshuis en de flatscreens naast het projectiescherm
- Beamer en projectiescherm
- Microfoons (volgens beschikbaarheid)
- Spreekgestoelte
• Aangepaste timing, rekening houdend met presentaties of toespraken

De nodige audiovisuele apparatuur wordt klaargezet. U bent zelf verantwoordelijk voor de werking van het audiovisuele pakket tijdens uw event.
Wenst u uitgebreidere audiovisuele ondersteuning? Wenst u de aanwezigheid van een technieker tijdens uw event? Lees meer over de
mogelijkheden in ons Extra aanbod op blz. 16
Indien er niet wordt gekozen voor een Eat & Present-pakket volgen de gangen elkaar op zonder onderbrekingen.
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VERGADEREN
EN CONFERENTIES
Huis Baron Campo is de perfecte locatie voor uw vergadering of conferentie.
Kies in de Grote Warandezaal uit het aanbod van zaalopstellingen. Voor het onthaal en de pauzes kunnen de
deelnemers terecht in het Koetshuis. Een reservatie is steeds voor de Grote Warandezaal en het Koetshuis samen.
Inclusief bij elke reservatie:
•
•
•
•

Gebruik beamer, projectiescherm en aanwezige flatscreens
Gebruik microfoons (volgens beschikbaarheid)
Spreekgestoelte
Buffet in het Koetshuis met waters, koffie en thee tijdens de duur van uw vergadering

�. Kies uw timing en zaalopstelling
Huis Baron Campo is beschikbaar voor vergaderingen op weekdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur, met een min.
reservatieduur van 4 uur.
De zaalhuur is afhankelijk van de zaalopstelling en het aantal personen waarvoor u een reservatie maakt.

Ronde tafels

Theater
opstelling

U-vorm

Ovaal

Max. capaciteit

120

180

30

44

40

78

Zaalhuur

0-80 pers.: € 950
80-120 pers.: € 1.175

0-80 pers.: € 950
80-120 pers.: € 1.450

€ 650

€ 750

€ 750

€ 950

(min. 4 uur)

Boardroom Cabaret

�. Kies uw vergaderpakket
Uw vergaderpakket staat klaar bij uw aankomst en geldt voor max. 4 uur.

Start-up
¤ 12 p.p.

Pro
¤ 15 p.p.

Corporate
¤ 19 p.p.

• Vers fruitsap

• Vers fruitsap

• Vers fruitsap

• Verse appelcake

• Verse appelcake

• Verse appelcake

• Assortiment powersnacks

• Assortiment powersnacks
• Mandje met assortiment vers
fruit
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3. Verwen uw gasten met deze extra’s
Power breakfast
¤ 19 p.p.

Sweet break
¤ 19 p.p.

Salty break
¤ 19 p.p.

• Mini croissants en koffiekoeken

• Cake

• Bruscetta

• Verse fruitsalade

• Granola granenreep

• Mini quiche

• Vers fruitsap

• Mini fruitsalade

• Kaasblokjes

• Assortiment yoghurt

• Sapje (appel, sinaasappel,
kersen, pompelmoes)

• Mimolette crème met zoute
crackers

�. Kies uw lunchformule
Lunch on a plate*

Have a break!
¤ 48 p.p.

We verrassen uw gezelschap met een unieke lunch
aan de vergadertafel.

We serveren een lichte lunch met broodjes en verrines
in het Koetshuis. Waters en huiswijnen inbegrepen.

Geniet van een lichte en gevarieerde lunch. Elke
‘plate’ bevat een frisse seizoensalade, een warm
gerecht (vlees of vis), een broodje met kaasselectie
en zoete versnaperingen.

Een ideaal moment om even de benen te strekken
tijdens een volledige dag vergaderen.
Per persoon: 3 broodjes en 3 verrines

* Beschikbaar vanaf 1 september 2017

�. Kies optionele audiovisuele ondersteuning
Inclusief bij elke reservatie:
• Gebruik beamer, projectiescherm en aanwezige flatscreens
• Gebruik microfoons (volgens beschikbaarheid)
• Spreekgestoelte

De nodige audiovisuele apparatuur wordt klaargezet. U bent zelf verantwoordelijk voor de werking van het
audiovisuele pakket tijdens uw event.
Wenst u uitgebreidere audiovisuele ondersteuning? Wenst u de aanwezigheid van een technieker tijdens uw event?
Lees meer over de mogelijkheden in ons Extra aanbod op blz. 16
13
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VRIJDAGAVOND
EN ZATERDAG
Huis Baron Campo is ook op vrijdagavond en op zaterdag de locatie bij uitstek voor uw evenementen (steeds op
aanvraag). De openingsuren en huisregels gelden ook tijdens het weekend.

FORMULE ‘FRIDAY NIGHT’
• Vanaf 30 personen, vanaf € 130 per persoon
• Bij grotere groepen kunnen we u een voordeligere formule aanbieden.
• Gastronomisch 3-gangen menu met aangepaste witte en rode huiswijnen, voorafgegaan door een
aperitief met champagne en (lepel)hapjes. Water en koffie met versnaperingen inbegrepen.

ZATERDAGFORMULE
Ook op zaterdag en zondag kunt u in De Warande terecht voor uw evenement, steeds vanaf 11.30 uur (voor
de lunch) en 18.30 uur (voor een diner).
Van 40-70 personen

Van 71-100 personen

Van 101-140 personen*

Vanaf € 175/persoon

Vanaf € 165/persoon

Vanaf € 150/persoon

U kunt kiezen tussen een diner of een *walking dinner (max. 250 personen)

Verder inbegrepen voor elke zaterdagformule:
- Exclusiviteit van het hele huis.
- Bij een diner: gastronomisch 4-gangenmenu met aangepaste wijnen, voorafgegaan door een aperitief met
champagne en (lepel)hapjes. Water en koffie inbegrepen.
- Bij een walking dinner: gastronomisch 7-gangen wandelmenu met bediening en geserveerd met aangepaste witte
en rode huiswijnen, voorafgegaan door een aperitief met champagne en (lepel)hapjes. Water en koffiebuffet en
versnaperingen inbegrepen.
- 1 uur ‘open bar’ na uw diner (incl. huiswijnen, bier, cava, water en koffie)

Wenst u een voorstel op maat? Contacteer onze reservatiedienst!
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EXTRA’S
Audiovisuele ondersteuning
Bij een lunch of diner kunt u optioneel een ‘Eat & Present’ pakket reserveren:
• Gebruik van de volledige audiovisuele installatie in Koetshuis en de Grote Warandezaal:
- Flatscreen in het Koetshuis en de flatscreens naast het projectiescherm
- Beamer en projectiescherm
- Microfoons (volgens beschikbaarheid)
- Spreekgestoelte
• Aangepaste timing, rekening houdend met presentaties of toespraken

Tijdens uw vergadering of conferentie zijn inbegrepen:
- Gebruik beamer en projectiescherm
- Gebruik van alle flatscreens (in Koetshuis en de Grote Warandezaal)
- Microfoons (volgens beschikbaarheid)
- Spreekgestoelte
Heeft u nood aan extra audiovisuele ondersteuning? We kunnen u de volgende opties aanbieden:

Support pakket
Bovenop de inbegrepen audiovisuele installaties blijft een technieker stand-by om u te helpen waar nodig.
¤ 225 per reservatie
+ ¤ 75 per extra uur voor de technieker
+ € 80 transportforfait
Heeft u verder nog iets nodig? Maak een keuze uit het overzicht met Audiovisuele extra’s:*
Bij elke reservatie van extra materiaal en/of technieker/stage support, dient u een éénmaalig transportforfait te betalen
van € 80.
Audio 						
Sennheiser handmicrofoon met ontvanger en batterijpack
Sennheiser headset met zender, ontvanger en batterijpack
Digitale 12-kanaals mengtafel 				
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€ 85
€ 95
€ 95

DJ Set
Met Sennheiser vocal microfoon, Pioneer DJ Set en
L’Acoustics luidsprekers						€ 495
Vertaalsystemen (2 talen/2 tolken)
Volledige set incl. vertaalunit, hoofdtelefoons, centraleunit en cabines € 265
Ontvanger voor elke deelnemer aan conferentie			
€ 15
Tolken (dagprijs)		

				

Tolk Nederlands/Frans/Engels 					€ 565
Tolk Spaans/Italiaans						€ 675
Tolk exotische talen (op aanvraag – prijsraming)			
€ 1500
Conferentiesysteem
Conferentiesysteem						€ 100
Conferentie: delegate unit (voor elke deelnemer)			
€ 20
Licht
Draadloze led-uplighters (per stuk)					
€ 35
Design buffetverlichting						€ 75
Verdere feestverlichting op maat/aanvraag
Podium
2x1 meter, 40 cm hoogte met tapijt en afrokking			
Pipe & drape set (om een zone af te bakenen)			

€ 50
€ 300

Filmopname
Sony PMW-300K2 Camcorder					€ 400
Klank en lichtset voor interview					
€ 275
Cameraman (per uur) + transportkost 0,4 EUR/KM			
€ 60
Multimedia developer (per uur) 					
€ 75 (+ transportkost € 0,4/km)
Technieker
Technieker							€ 75
Stage-support							€ 55

*Prijzen en beschrijvingen zij indicatief, we bezorgen u een offerte op maat.

Vestiaire tijdens uw reservatie
Indien u voor uw lunch, diner of evenement in De Warande een vestiaireservice wenst te organiseren (met
vestiairedame(s)), informeren wij u graag over de mogelijkheden. Vestiairedienst is beschikbaar met een min. van
4 uur per vestiairedame aan € 220.
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PRAKTISCH
Wifi
De Warande beschikt over een performant Wifinetwerk. Dit netwerk kan gratis worden gebruikt door onze leden en
hun gasten. Het paswoord voor het netwerk kunt u bekomen aan ons onthaal.

Parkeren
Onze parking is doorlopend gratis beschikbaar.
Gezien het beperkt aantal plaatsen voorziet De Warande enkel een parkeerplaats voor Warandeleden tijdens hun
aanwezigheid in de club.
Andere genodigden kunnen gebruik maken van de openbare parkings in de omgeving.
Om gebruik te kunnen maken van de parkeergarage dient u steeds een parkeerplaats te reserveren bij het secretariaat.
Om de veiligheidscontrole van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika vlot te laten verlopen dient u uw
voertuiggegevens (merk, type en nummerplaat) aan ons te bezorgen.
U kunt de parking bereiken via de controlepost aan de ingang van de Zinnerstraat via de Hertogsstraat. Opgelet, de
Zinnerstraat is niet bereikbaar via de Regentlaan!

Voiturier
Onze voiturier zorgt voor een vlotte aankomst wanneer u met de wagen naar uw club komt. Tijdens de middagservice
(11.30 tot 14.30 uur) en ’s avonds bij Warande-activiteiten (18.30 tot 23 uur) wacht hij u op aan de ingang van de
Zinnerstraat.
In ruil voor uw autosleutels ontvangt u een jeton. Deze houdt u op zak en na de lunch of na de Warande-activiteit staat
uw wagen voor u klaar.
Indien u gebruik wenst te maken van onze gratis voiturierdienst, dient u dit te melden bij elke reservatie. De
voiturierdienst is enkel beschikbaar voor Warandeleden.
Onze voiturier kan ook uw wagen wassen en/of stofzuigen. Vraag ernaar!

Opladen elektrische wagen
De Warande beschikt over 3 laadpunten voor elektrische wagens (2x Tesla en 1x alle andere merken).
Indien u uw wagen wenst op te laden aan een van onze laadpunten, dient u dit te melden bij het reserveren van uw
parkeerplaats. U vindt de laadpalen rechts van de hoofdingang.
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Vestiaire
Warandeleden en hun gasten hangen hun jas zelf op in de vestiaire naast het onthaal.
De Warande is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van zaken die in de vestiaire worden achtergelaten.

Lockers
Warandeleden en hun gasten kunnen gratis gebruik maken van een locker. De lockers bevinden zich in de vestiaire en
zijn afsluitbaar.
De Warande is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van zaken die in de lockers worden achtergelaten.

Smartphone opladen
Warandeleden en hun gasten kunnen gratis hun smartphone opladen in het laadpunt aan het onthaal.

Dresscode
In De Warande gelden kledijvoorschriften. Gelieve deze voorschriften ook aan uw gasten te melden.
Het dragen van stadskledij of ‘business casual’ kleding is de regel. Een das is optioneel.
Sportschoenen en jeans zijn niet toegelaten.

Voedingsrestricties en dieet
We houden graag rekening met allergieën, voedingsrestricties of een specifiek dieet.
Gezien De Warande steeds met dagverse producten werkt is het noodzakelijk ons tijdig op de hoogte te brengen
van specifieke restricties. We vragen dan ook met aandrang reeds bij de aanvraag van een reservatie ons de nodige
informatie te bezorgen.

Bezoekers met een handicap
De Warande stelt alles in het werk om haar gebouwen zo toegankelijk mogelijk te maken voor andersvaliden.
Het andersvalidentoilet bevindt zich in het herentoilet op -1.
19

HUISREGELEMENT
1. De Warande is geopend op weekdagen vanaf 8 uur. Vergaderzalen zijn beschikbaar vanaf 8.30 tot 19 uur tijdens
weekdagen (en tot 17 uur op vrijdag). Op vrijdagavond en in het weekend is De Warande geopend tot maximum
middernacht.
2. Indien een Warandelid een reservatie op zijn/haar naam maakt in De Warande, dient dit lid gedurende het hele
evenement persoonlijk aanwezig te zijn.
3. De Warande is enkel toegankelijk voor Warandeleden en hun genodigden. Personen die niet vergezeld zijn van een
Warandelid worden de toegang ontzegd.
4. Warandeleden zijn – in alle opzichten – verantwoordelijk voor hun genodigden.
5. Warandeleden melden zich spontaan aan bij het binnenkomen van de Club (aan de desk in de gang of aan het
onthaal). Inschrijven in het gastenboek is verplicht. Leden delen ook de identiteit van hun gasten mee.
6. Het Nederlands is de voertaal in De Warande. Gasten van Warandeleden kunnen in de taal van hun keuze te woord
worden gestaan.
7. In De Warande is het dragen van stadskledij of ‘business casual’ kleding de regel. Een das is optioneel.
De Warande heeft geen vestiairedienst. Warandeleden (en hun gasten) worden verzocht zelf hun overjas in de vestiaire
te hangen.
8. Heren worden verzocht om hun kostuumvest steeds aan te houden in het restaurant of op het tuinterras.
Uitzondering op deze regel kan alleen door de maître d’hôtel worden toegestaan (bv. bij warm weer). We vragen ook
met aandrang geen jas op uw stoel te hangen.
9. In het restaurant worden zakelijke documenten, rugzakken of laptoptassen vermeden. Deze zijn wel toegelaten in
onze Lounge of de vergaderzalen. U kunt steeds uw waardevolle spullen gratis opbergen in een afgesloten locker in
de vestiaire.
10. In de en vergaderzalen is het gebruik van laptop, tablet of smartphone toegelaten, dit zonder andere gasten te
storen. Telefoongesprekken kunnen we enkel toelaten in de hal (gelijkvloers). Indien u deelneemt aan een Warandeactiviteit vragen we u met aandrang uw draagbare toestellen niet te gebruiken aan tafel, uit respect voor de spreker en
de andere leden en hun gasten.
11. De parking van De Warande is ter beschikking voor alle Warandeleden tijdens hun verblijf in de Club. U dient
steeds een parkeerplaats te reserveren, plaatsen zijn immers beperkt.
Wanneer de voiturier aanwezig is kunt u uw sleutels overhandigen aan de ingang van de Zinnerstraat. Indien de
voiturier niet aanwezig is dient u rekening te houden met een controle door de veiligheidsdiensten van de Ambassade
van de Verenigde Staten van Amerika. Deze controle bestaat uit een veiligheidscheck van uw voertuig aan de ingang
van de Zinnerstraat. Gelieve de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel strikt op te volgen.
12. De Warande is een rookvrij gebouw. Roken is enkel toegelaten op de verharde paden in de tuin.
13. Bij de reservatie van een salon is het plaatsen van publiciteit enkel toegelaten in het desbetreﬀende salon. Publiciteit
plaatsen in de gemeenschappelijke ruimtes is niet toegelaten.
14. Warandeleden worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en de regels te respecteren. Leden zijn
ervoor verantwoordelijk deze regels ook aan hun gasten kenbaar te maken.
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ANNULERINGS
VOORWAARDEN
Gelieve ten laatste vijf werkdagen vóór de datum van uw reservatie om 10 uur het aantal verwachte deelnemers te
bevestigen. Het doorgegeven aantal deelnemers op dat moment vormt de basis voor facturatie naderhand.
Annuleren van een reservatie kan kosteloos tot 15 werkdagen vóór de datum van uw reservatie.
Annulering van de 14de werkdag tot de 7de werkdag vóór de datum van uw reservatie: de annulatievergoeding
bedraagt 100% van de vaste reservatiekost van de betreffende ruimte(s), een afwijkende berekening volgens
minimumbezetting is bij een annulering niet van toepassing.
Annuleringen van 6 werkdagen tot 72 uur voor aanvang van het evenement: de annulatievergoeding bedraagt 100%
van de vaste reservatiekost van de betreffende ruimte(s) én € 15 per persoon aangegeven in de laatste communicatie,
indien er catering werd gereserveerd.
Annuleringen minder dan 72 uur voor de voorziene aanvang van het evenement: de annulatievergoeding bedraagt
100% van het voorziene facturatiebedrag.
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Contacteer De Warande
Ledenreservaties
02 549 51 12
reservaties@dewarande.be

De Warande • Zinnerstraat 1 • 1000 Brussel

